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لية لجنة الدوامفوض  جمال عيد، استهدف الذيوالترهيب  التهديدواليوم االعتداء الجسدي  اللجنة الدولية للحقوقيينأدانت 

 للحقوقيين وأحد أبرز المحامين المصريين والمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

لعدالة. وتقديم المسؤولين عنها إلى ا ضد جمال عيد التحقيق في الهجماتبالسلطات المصرية  للحقوقيين الدولية اللجنة طالبتو

 حقوق اإلنسان. والمدافعين عنمحامين وغيره من ال تهفعالة لضمان حماي إجراءاتاتخاذ بأيًضا  كما طالبت

دء االحتجاجات األخيرة شخص منذ ب 4000واعتقال أكثر من  ،سط حملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسانوو

قام رجالن مسلحان يرتديان مالبس مدنية  ، حيث، تعرض جمال عيد لحملة مستمرة من الترهيب والمضايقةضد الفساد

تسبب االعتداء في إصابة جمال عيد وحاسوبه. سرقة  ومحاولة ،هاتفه المحمول وبسرقة، أكتوبر 10 يومعتداء عليه جسدياً باال

ً  رقتسوفي ذراعه وساقه وكسور في أضالعه.  تلقى مراًرا مكالمات هاتفية كما ، سبتمبر 30 جمال عيد يومسيارة  أيضا

 "."يتوقف ويحسن التصرفأن تطلب منه الهوية مجهولة ورسائل 

درج وتن، في مجال حقوق اإلنسان ونشاطه عيد كمحام  جمال أن هذه الهجمات مرتبطة بعمل للحقوقيين الدولية  اللجنةتعتقد و

 لذينا األشخاص، بما في ذلك ةلجيش والحكومة المصريلسكات األشخاص المشتبه في معارضتهم إل المتبع سياق النمط في

 .حقوق اإلنسان والحريات األساسيةلالقمع المستمرة  عمليات واإلبالغ عن يقومون بتوثيق

ته على حمايل ، يجب على الجيش والحكومة في مصر العمإلسكات جمال عيد البلطجة المشينةأساليب "بدالً من اللجوء إلى  

يجب " .في اللجنة الدولية للحقوقيينفريقيا امدير برنامج الشرق األوسط وشمال ، قال سعيد بنعربيةالجسدية." ضمان سالمته و

 "ترهيب.لهم دون خوف أو مضايقة أو أداء عم منالمحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان  تمكينضمان أيضا عليهم 

 على األقل محام   16باعتقال ية قوات األمن المصر قامت، السيسي عبد الفتاح تجاجات األخيرة ضد الرئيسفي سياق االحو

اعتقال  كما تم. محمد الباقرالمحامي و ماهينور المصرين فيهم المحامية ، بمالوظيفية مهامهمتعلق بممارسة ألسباب ت ،تعسفيًا

 .ة العربية لمعلومات حقوق اإلنسانجمال عيد في الشبكلوزميل ي محاموهو ، 2019أكتوبر  16عمرو إمام في 

تعارض تن عن حقوق اإلنسان ين والمدافعين المصرييتي يتعرض لها المحامال والهجمات واالعتقاالت التعسفية التهديدات إن

 إعالنوتتعارض مع المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن دور المحامين كما تزامات مصر بموجب القانون الدولي، مع ال

المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان  ضرورة تمكينعلى كالهما ينص و ،حقوق اإلنسانبشأن المدافعين عن األمم المتحدة 

 أو تدخل غير الئق. ترهيبدون إعاقة أو مضايقة أو بوالعمل مهامهم الوظيفية أداء  من
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